
Załącznik nr 1 do OFERTY KONKURSOWEJ 

Wykaz personelu zatrudnionego przy realizacji zadania wraz z podaniem zajmowanego stanowiska i szczegółowych kwalifikacji poszczególnych osób 
oraz doświadczenia, określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 

Zajmowane 
stanowisko 

Wymiar 
zatrudnienia 

Data 
zatrudnienia lub 
oświadczenie1 

Kwalifikacje Doświadczenie 
w pracy z 
dziećmi w 

wieku do lat 3 
(w latach) 

Odbyte 
szkolenie2 

(TAK/NIE) 

Praca z dziećmi 
w wieku do lat 3 

co najmniej 6 
miesięcy 

bezpośrednio 
przed podjęciem 

pracy na 
stanowisku 
opiekuna3 

(TAK/NIE) 

Wykształcenie 
(wyższe, 
średnie) 

Uczelnia/Szkoła 
(nazwa i adres) 

Uzyskany 
tytuł/zawód 

          
          
          
 

 Oświadczam, że: 
-  osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r.                                
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016r. poz. 1866 ze zm.); 
- podane kwalifikacje i doświadczenie personelu jest zgodne z wymaganiami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016r. poz. 157 ze zm.), w szczególności 
określonymi w art. 13-19 i art. 48-49 oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym; 
- zatrudniony personel spełnia warunki określone w art. 18 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016r. poz. 157 ze zm.); 
- skład personelu zatrudnionego w żłobku jest dostosowany do liczby uczęszczających dzieci – zgodnie z art. 15 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016r. poz. 
157 ze zm.). 
 

                                                                ……………………………………………….. 
                                                                                  podpis Oferenta 

 
Uwaga: Ilekroć mowa jest o szkoleniach dotyczy to szkoleń, których programy zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw rodziny w drodze decyzji administracyjnej. Lista programów szkoleń udostępniona jest w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl 

 

 

                                                           
1
 W przypadku braku zatrudnienia na dzień składania oferty wraz z ofertą należy złożyć pisemne oświadczenie o gotowości zatrudnienia w chwili powstania zobowiązania, wynikającego z liczby zapisanych dzieci 

2 Odbyła szkolenie w wymiarze 280 godzin, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w art. 16 ust 1 ustawy o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016r. poz. 157 ze zm.) 
3 Osoba, która nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna 
odbyć 80 godzinne szkolenie w celu uaktualnienia wiedzy oraz umiejętności (zgodnie z art. 16 ust. 3 ww. ustawy) 
 
∗niepotrzebne skreślić 


